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Het programma van Erfgoedweek Midden-Limburg staat
online!
Sinds 2018 bundelen verschillende organisaties uit de erfgoedsector hun
krachten voor een info- en ontmoetingsdag tussen professionals en
vrijwilligers uit de Limburgse erfgoedsector. Al drie edities konden we
genieten van inspirerende lezingen en ontmoetingen. Omwille van corona is
een grootschalig netwerkmoment in deze tijden echter geen mogelijkheid.
Daarom presenteren we een aanbod aan inspirerende digitale presentaties
van 16 tot 20 november!
Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht.
Ontdek het volledige programma op: www.erfgoedweeklimburg.online.

Samen zorgen we voor een veilig verenigingsleven
Aanvragers van een projectsubsidie, die extra kosten maken voor een
coronaproof activiteit, willen we graag ondersteunen met een extra stimulans
van € 250 (bovenop de maximaal toe te kennen subsidie van € 1.250 per
jaar). Dit bedrag kan gebruikt worden voor bv. de aankoop van materiaal
(antibacteriële gel, wegwerpmaskers en -doekjes…), onkosten voor het
digitaal maken van een activiteit of het huren van een grotere infrastructuur
om de geldende coronamaatregelen te respecteren.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden in het vernieuwde
projectsubsidiereglement op erfgoedcelmijnerfgoed.be/coronastimulans of
contacteer collega Hanne (hanne@mijnerfgoed.be | 089 81 14 11).
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Inschrijvingen Erfgoeddag 2021 geopend!
De inschrijvingen voor Erfgoeddag 2021 zijn geopend! Diende je vorige jaar
een activiteit in die niet door kon gaan door de annulatie van editie 2020?
Deze werd bewaard in het inschrijvingssysteem. Een warme oproep om de
gedane inspanningen te laten renderen voor de komende editie. We duimen
dat we op 24 en 25 april 2021 opnieuw kunnen genieten van het rijke erfgoed
in onze regio. Bij vragen over Erfgoeddag: Collega Hanne tot uw dienst via:
hanne@mijnerfgoed.be
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Goed nieuws voor Erfgoedcel Mijn-Erfgoed!
Op 9 oktober besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies van
de erfgoedcellen voor de periode 2021-2026. Ook wij kunnen de komende
jaren opnieuw op een structurele ondersteuning vanuit Vlaanderen rekenen.
Een mooie erkenning voor onze werking in het verleden én onze
toekomstplannen! 2021-2026, here we come!
Benieuwd naar onze plannen? Lees hier meer.

BOVENLOKAAL CULTUURNIEUWS

Cultuurhuizen sluiten de deuren
Dinsdagavond 27 oktober 2020 kondigde de Vlaamse regering de nieuwe
verstrengde maatregelen aan in de strijd tegen corona. Alle cultuurhuizen, dat
wil zeggen concertzalen, theaters, bioscopen en musea sluiten.
Evenementen mogen niet meer doorgaan. Alleen de bibliotheken mogen
open blijven.

Basisprotocol Cultuur = Basishandleiding Corona
Het Vlaams Departement voor Cultuur publiceerde vrijdag 23 oktober haar
nieuwste versie basisprotocol cultuur. Deze gelden voor de brede culturele
sector en zijn maatregelen die op elk moment van de pandemie van
toepassing zijn. Een soort basishandleiding. Sinds september 2020 werden
er kleurencodes gekoppeld aan het protocol, het zogenaamde basisprotocol
met kleurencodes. Wil je alles in detail lezen, klik dan op basisprotocol
cultuur. Hier vind je ook informatie rond het Noodfonds Cultuur en andere
steunmaatregelen.

Nog tot 15/11: Subsidieaanvragen bij de
Vlaamse Overheid voor jouw bovenlokaal
project
Nog even een reminder voor de aanvraag van een
subsidie voor je bovenlokaal cultuurproject. Grijp je kans

om te experimenteren en te groeien via een
projectsubsidie van de Vlaamse Overheid (binnen het
decreet bovenlokale cultuurwerking). Eerstkomende
deadline op 15 november 2020.
Lees alle voorwaarden voor deze aanvraag via Cultuur
OP/TIL.
Toets je graag je projectidee af of zoek je ondersteuning
bij het schrijven van je dossier? Neem dan contact op met
leengos@mijnerfgoed.be of carina@mijnerfgoed.be.

Save the date 12/12/20 - State of the Region
Genk – Zaterdag 12 december trekt State of the Region, georganiseerd door
De Federatie, naar Casino Modern in de André Dumontlaan 2 in Genk
(Waterschei).

Het is nog even afwachten of het event digitaal of fysiek doorgaat, maar het is
– zeker in deze tijden – het ideale ontmoetingsmoment voor mensen en
organisaties die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving! De
inschrijvingen starten na 9 november 2020. Neem snel een kijkje op State of
the Region.

Projectvereniging Midden-Limburg bestaat uit de deelwerkingen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de
Bovenlokale Cultuurwerking.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de convenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeenten As,
Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid.
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be.
De deelwerking “ Bovenlokale Cultuurwerking” is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten
As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen en wordt
ondersteund door de Vlaamse Overheid. De deelnemende gemeenten werken samen een dynamisch
bovenlokaal cultuurbeleid uit.

